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Abstract
Water necessity is mostly fulfilled from drinking water, which should be in adequate quantity
and quality. One of the sources of drinking water is refilled drinking water depots. As stated in health
department rules (Permenkes RI Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010), heavy metal content in drinking
water cannot exceed the permitted level, including lead, iron and copper. The aim of this research is
to determine whether there is over permitted level of lead, iron and copper content in refilled drinking
water from depots throughout Bandung. This research is a descriptive survey with a cross sectional
design. Thirty depots have been randomly selected from 150 registered depots in Bandung. Heavy
metal contents are analyzed quantitatively with spectrophotometric method. The result shows that 30
samples do not have lead, iron and copper level content above the permitted level. However, some
samples show almost a maximal level of heavy metal content which could influence health when
consumed in the long term
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I.

Pendahuluan

Air merupakan kebutuhan utama dan mendasar dalam kehidupan. Tujuh puluh persen tubuh
manusia terdiri dari air, karena itu air merupakan kebutuhan vital bagi kehidupan. Manusia tidak bisa
bertahan hidup tanpa air. Kehilangan air yang cukup banyak, dapat berakibat fatal atau bahkan
mengakibatkan kematian. Pemenuhan kebutuhan cairan sebagian besar diperoleh dari air minum yang
harus diperhatikan baik kuantitas maupun kualitasnya. (Lubis, 2005; Saleh, 2013).
Air minum yang layak dikonsumsi adalah air yang sudah dimasak. Selain memasak sendiri,
masyarakat memiliki beberapa pilihan praktis untuk mendapatkan air minum Air Minum Dalam
Kemasan (AMDK) yang siap minum dengan berbagai merek mudah didapatkan, namun harga AMDK
yang semakin meningkat tidak sesuai dengan perekonomian masyarakat menengah ke bawah.
Alternatif lain yang lebih ekonomis adalah menggunakan air minum isi ulang yang diperoleh dari
Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU). Jumlah DAMIU terus bertambah karena hanya membutuhkan
investasi yang relatif murah antara 20-70 juta rupiah, serta harga jual air yang terjangkau, yaitu
sepertiga dari harga AMDK. (Athena, 2004; Yudo, 2005).
Kualitas air minum harus memenuhi 4 parameter sesuai Peraturan Menteri Kesehatan
Republik Indonesia Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum,
yaitu parameter fisik, kimiawi, bakteriologis dan radioaktif. Parameter kimiawi air minum tidak
boleh mengandung zat-zat organik dan anorganik melebihi standar yang ditetapkan, pH antara 6,5 –
8,5, serta tidak mengandung zat kimia beracun yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Batasan
kandungan zat anorganik dalam air minum dibedakan menjadi parameter wajib dan parameter
tambahan. Parameter wajib mencakup logam besi, tembaga, alumunium, klorida, mangan, seng,
sulfat, dan ammonia. Parameter tambahan mencakup timbal, air raksa, antimon, barium, boron,
molibdenum, nikel, natrium, dan uranium. (Menkes RI, 2010).
Tahapan untuk memproses air baku menjadi air minum isi ulang yang dipasarkan di
masyarakat melewati beberapa proses pengolahan untuk menghilangkan bahan pencemar. Salah
satunya yaitu untuk menghilangkan atau menurunkan kandungan logam-logam berat seperti timbal,
dilakukan dengan beberapa tahap penyaringan. Air baku dilewatkan pada filter yang mengandung
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silica (Si), karbon (C), dapat juga ditambah mangan (Mn), dan kalsium (Ca). kemudian dilanjutkan
dengan menggunakan mikrofilter dengan ukuran mulai dari 10 µm sampai 0,1 µm. (Suherni, 2010).
Tidak semua DAMIU terjamin keamanan kandungan dan kebersihannya, karena air alami
yang menjadi sumber air baku dapat berasal dari sungai, kolam, danau, laut, dan sumber-sumber
lainnya yang mengandung berbagai faktor yang bersifat biotik dan abiotik. Contoh faktor biotik ialah
bakteri, jamur, dan protozoa. Faktor contohnya macam-macam logam berat seperti besi (Fe), tembaga
(Cu), seng (Zn), klorida (Cl), dan timbal (Pb). Salah satu contohnya, hasil pengujian laboratorium
yang dilakukan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap kualitas DAMIU di Jakarta
menunjukkan adanya cemaran mikroba dan logam berat pada sejumlah sampel. Penelitian lain di
Pekanbaru menunjukkan kadar timbal dalam air minum isi ulang melebihi nilai ambang batas yang
ditetapkan contoh abiotik ialah logam berat seperti besi. (Widiyanti, 2004 ; Bali, 2012).
Beberapa jenis logam yang dapat ditemukan dalam air minum memang dibutuhkan manusia
secara esensial dalam jumlah makro seperti sulfur, natrium, dan klorida; sedangkan yang diperlukan
dalam jumlah mikro adalah besi, tembaga, dan seng. Beberapa logam belum jelas fungsinya untuk
tubuh manusia yaitu timbal, air raksa, dan alumunium. Kekurangan unsur-unsur ini dapat
menimbulkan gejala defisiensi, sebaliknya asupan berlebihan dapat menimbulkan gejala toksisitas,
karena itu kandungan logam dalam air minum perlu diperhatikan (Mulyaningsih, 2010). Kadar
maksimum yang diperbolehkan ada dalam air minum untuk timbal adalah 0,01 mg/L, besi 0,3 mg/L,
dan tembaga 2 mg/L (Menkes RI, 2010).
Gejala keracunan timbal (Pb) muncul pada kadar timbal dalam darah 100-120 µg/dL (dewasa)
dan 80-100 µg/dl (anak-anak) Gejala yang timbul seperti gangguan ginjal, anemia, keguguran,
hambatan impuls saraf, hingga kanker. Pada anak-anak dapat terjadi penurunan perkembangan
intelegensi, gangguan belajar, hiperaktivitas, dan hambatan pertumbuhan (WHO, 2011; Suherni,
2010).
Kelebihan zat besi (Fe) akut dapat menyebabkan muntah dan diare. Konsumsi jangka panjang
dalam jumlah besar dapat menimbulkan diabetes, pankreatitis, kardiomiopati, gangguan fungsi
hepar, disfungsi ereksi, perubahan warna kulit menjadi abu-abu atau perunggu, radang sendi dan
hipotiroid. Asupan Fe yang terlalu besar menyebabkan logam ini terakumulasi sebagai ferritin.
Senyawa toksik ini berbentuk Fe(OH)3, merupakan sumber Fe untuk reaksi peroksidasi lipid yang
dapat menghasilkan radikal bebas yang akhirnya dapat mengganggu oksidasi tingkat seluler dan
glutation (Rahman, 2004).
Tembaga dapat mengoksidasi protein dan lipid, mengikat asam nukleat, dan meningkatkan
pembentukan radikal bebas. Bila kadar tembaga dalam tubuh melebihi normal (sekitar 100 mg) akan
menimbulkan masalah kesehatan. Keracunan akut menyebabkan nyeri ulu hati dan muntah. Toksisitas
kronis menimbulkan penyakit Wilson yang ditandai dengan anemia hemolitik, gangguan hati kronis,
dan sindroma neurologis (Murray, 2014).
Menurut data Dinas Kesehatan Kota Bandung, tercatat ada 150 DAMIU di Kota Bandung
yang terdaftar hingga tahun 2015. Belum diketahui apakah kadar logam berat dalam air minum isi
ulang yang dijual telah memenuhi persyaratan parameter kimiawi atau tidak, khususnya untuk kadar
logam timbal, besi dan tembaga.
II.

Metode Penelitian

Disain penelitian ini adalah survei deskriptif dengan rancangan cross sectional. DAMIU yang
menjadi sampel penelitian berjumlah 30 buah, dipilih secara acak dari 150 DAMIU yang terdaftar di
Dinas Kesehatan Kota Bandung. Penelitian ini telah mendapatkan ijin dari Badan Kesatuan Bangsa
dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) dan Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Air minum isi ulang dikumpulkan sebanyak 1 liter dalam botol plastik dari tiap DAMIU yang
terpilih. Sampel diuji langsung pada hari saat pengambilan di laboratorium Fakultas Teknik Sipil dan
Lingkungan Institut Teknologi Bandung. Penelitian dilakukan pada bulan Juli-Desember 2015.
Pengukuran kadar timbal dilakukan secara Atomic Absorption Spectrophotometry (AAS)
dengan cara menambahkan 3 tetes larutan HNO3 1% ke dalam 10 mL sampel, kemudian dimasukkan
ke dalam spektrofotometer.
Kadar besi diukur dengan spektrofotometer. Sampel sebanyak 50 mL ditambah 2 mL HCL
pekat dan 1 ml larutan hidroksilamin kemudian di didihkan sampai volumenya tinggal setengah.
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Selanjutnya ditambahkan 50 ml bufer asetat, 2 ml larutan fenantrolin dan air suling sampai 100 ml
dengan pH antara 2,9-3,5. Larutan dibiarkan selama 10-15 menit sampai terbentuk warna jinggamerah. Absorbansi larutan sampel dibandingkan dengan larutan blanko dan Fe referensi.
Analisis kadar tembaga dalam air juga dilakukan dengan metoda spektrofotometri. Sebanyak
100 ml sampel, 1 mLH2SO4, dan 5 ml HNO3 dipanaskan sampai tidak berwarna; selanjutnya
didinginkan. Kemudian ditambah 80 mL air dan dididihkan kembali. Setelah larutan dingin, disaring,
ditambahkan 5 ml larutan NH2OH-HCl, 10 ml larutan natrium sitrat dan 1 ml larutan NH 4OH hingga
pH larutan menjadi 4. Reagen neocuproine dan CHCl3 sebanyak 10 mL ditambahkan dan dikocok
selama 30 detik untuk ekstraksi kompleks tembaga-neucuproine ke dalam CHCl3. Jumlah tembaga
didapatkan dengan membandingkan pada kurva kalibrasi.
Hasil yang didapatkan dari analisis kuantitatif berupa rerata hasil kalkulasi kadar logam
dalam satuan mg/L.
III.

Hasil dan Pembahasan

Hasil pengukuran kadar logam timbal, besi, dan tembaga dari 30 sampel air minum isi ulang
di kota Bandung disajikan dalam tabel I.
Tabel I. Kadar Timbal, Besi, dan Tembaga (mg/L) dalam Sampel Air Minum Isi Ulang
di Kota Bandung
No
1
2
3
4
5
6

Timbal
0,009
0,008
0,007
0,007
0,006
< 0,001

Besi
0,041
0,098
0,073
0,095
0,028
0,067

Tembaga
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

7
8
9
10
11

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

0,123
0,088
0,102
0,089
0,017

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

12
13

< 0,001
< 0,001

0,045
0,056

< 0,001
< 0,001

14
15
16
17
18
19
20

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

0,069
0,033
0,041
<0,01
<0,01
0,059
0,051

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

21
22
23
24

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

0,028
<0,01
0,017
0,071

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001

25
26

< 0,001
< 0,001

0,086
0,046

< 0,001
< 0,001

27
28

< 0,001
< 0,001

0,059
0,025

< 0,001
< 0,001
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29
30

< 0,001
< 0,001

0,054
0,098

< 0,001
< 0,001

Analisis kuantitatif kadar logam timbal menunjukkan hasil tidak melebihi kadar yang
diperbolehkan, yaitu 0,01 mg/L. Beberapa sampel air minum isi ulang yang kadar timbalnya hampir
mendekati batas maksimum. Dalam jangka waktu yang lama, timbal dapat terakumulasi dalam tubuh
karena lambat diekskresi keluar tubuh.
Kadar besi dalam air minum isi ulang yang diuji masih dalam batas aman untuk dikonsumsi,
yaitu kurang 0,3 mg/L, tetapi terdapat beberapa sampel dengan kadar Fe lebih dari 0,1 mg/L.
Sementara kandungan Cu (tembaga) pada seluruh sampel lebih rendah dari batas yang diperbolehkan,
yaitu 2 mg/L.
Timbal merupakan logam berat yang toksisitasnya tinggi dan merupakan bahan kimia yang
tidak diperlukan oleh tubuh. Timbal memengaruhi hampir semua organ tubuh, terutama ginjal dan
hati. Logam berat ini juga memengaruhi sintesis eritrosit sehingga dapat menimbulkan anemia.
Timbal dapat tertimbun dalam tulang. Pada ibu hamil, timbal yang tertimbun dalam tulang ini dapat
diremobilisasi dan masuk ke peredaran darah ibu, selanjutnya ke peredaran darah janin (Athena,
2004).
Pada penelitian sebelumnya mengenai kadar logam berat dalam air baku dan air minum isi
ulang yang dilakukan di Kota Pekanbaru, didapatkan kadar logam timbal telah melewati nilai ambang
batas yang ditentukan. Peningkatan kadar timbal dalam air baku dapat disebabkan tekstur tanah dan
lingkungan dari sumber air baku yang terkontaminasi oleh bensin bertimbal, cat berbasis timbal, dan
pembuangan baterai yang mengandung timbal. Penyebab pada air minum isi ulang kemungkinan
karena proses pengolahan air baku atau pada saat pengawetan sampel air minum isi ulang. Air juga
dapat terkontaminasi ketika mengalir melalui pipa atau kran kuningan yang mengandung timbal
(Suherni, 2010; Bali, 2012).
Perbedaan kadar logam berat dalam air minum isi ulang dapat dipengaruhi variasi DAMIU
dalam segi disain dan konstruksi depot, bahan baku, mesin, dan peralatan produksi, proses produksi,
pemeliharaan sarana produksi, program sanitasi, serta penyimpanan air baku. Pemerintah khususnya
BPOM, Dinas Kesehatan Propinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota hendaknya memberlakukan
pengawasan yang ketat terhadap air minum isi ulang yang beredar di masyarakat, baik dalam proses
produksi, sumber air baku, maupun distribusinya. Langkah-langkah yang dapat dilakukan misalnya
melakukan pemeriksaan rutin terhadap air minum isi ulang di depot-depot yang ada, meliputi inspeksi
sanitasi, pengambilan sampel air, pengujian kualitas air, dan analisis hasil pemeriksaan laboratorium.
Pengawasan ini perlu dilakukan secara rutin, cermat, dan tepat waktu. Pemerintah juga dapat
memberikan sanksi tegas kepada penyedia air minum isi ulang yang produknya tidak memenuhi
persyaratan kualitas air minum sesuai dengan yang tercantum dalam peraturan. Penyedia depot air
minum isi ulang juga diharapkan dapat bersifat kooperatif dengan pemerintah dalam hal
memeriksakan air minum produksinya secara rutin sesuai peraturan.
Namun pada penyelenggaraannya sanksi tersebut belum sepenuhnya dijalankan. Masih
banyak DAMIU di kota Bandung yang tidak terdaftar di Dinas Kesehatan, sehingga kualitas air
minum yang dijual tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena itu diperlukan peninjauan berkala
lebih menyeluruh untuk Depot Air Minum Isi Ulang, baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar.
IV.

Simpulan

Masih didapatkan kandungan timbal, besi, dan tembaga dalam air minum isi ulang di Kota
Bandung, namun tidak ada yang melebihi kadar maksimum yang diperbolehkan.
V.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah
sebagai berikut:
1. Perlu dilakukan pendataan, pengujian secara lengkap dan rutin oleh Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota terhadap kualitas air minum isi ulang di DAMIU.
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2. Perlunya edukasi tentang bahaya bahan pencemar air minum dan cara pengolahan yang baik
sesuai peraturan kepada pengusaha DAMIU.
3. Pengusaha DAMIU harus melakukan pengawasan dan pengujian secara periodik terhadap mutu
air baku yang dipakai dan peralatan yang digunakan untuk pengolahan air minum.
4. Konsumen air minum isi ulang sebaiknya tetap perlu berhati-hati dalam mengkonsumsi air minum
isi ulang.
VI.
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